
Generalforsamling 18. februar 2014 

 

1. Valg af dirigent – Jørgen Bollhorn 

2. Dagsorden ok, men pokaler til ranglistevindere, som var punkt 13, blev gjort inden 

generalforsamlingen gik i gang. 

Ranglistevindere:  

Hest dressur: Marie-Louise Larsen/ Don Cerutti 

Pony dresser: Annica Frederiksen/ Tony 

Hest spring: Mille Lykke Jørgensen/ Chico 

Pony spring: Victoria Suzette Kahr/  

 

Klubmestre:  

Hest dresser: Simone Kühle Pedersen/Sarkozy 

Pony dressur: Annica Frederiksen/Tony 

Hest spring: Rebecca Larsen/Kiki Vogt 

Pony spring: Fie Kærgård Paaske/ Santo 

 

Tillykke!! 

 

3. Årsberetning: Bestyrelsen fremlagde årsberetning for 2013, og den blev godkendt af 

generalforsamlingen.  

4. Regnskab. Regnskabet blev præsenteret af kasserer. Der var spørgsmål om der var mindre 

kontingent til DRF og D5 i 2013, men dette er pga at der er færre medlemmer der var 

indrapporteret i 2012, og det er disse vi betaler for i 2013. Der var også spørgsmål om det indkøbte 

fotografiapparat. Dette er ikke så meget brugt, men det blev opfordret til at bruge det. Der var også 

snak om mulighed for at hyre fotograf til stævner, og Jeanette Wegge-Larsen ville finde 

kontaktoplysninger om en hun vidste om. 

5. Kontingent. Kontingent vedtaget at være uændret i 2015.  

6. Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen om at have en frivilligansvarlig. Der vedtages at der skal 

være en frivilligansvarlig. Evt kan der næste år til generalforsamlingen vedtages at en ny person skal 

ind i bestyrelsen som frivilligansvarlig. 

7. Valg til bestyrelsen. Lotte Jensen (kasserer) er genvalgt. Kamille Larsen og Lisbeth Andersen er 

genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Anne Troensegaard og Eva Stoltze valgt som 

bestyrelsessuppleanter. Emma Nymand valgt som kasserersuppleant. Juniorrepræsentanter er Fie 

Paaske og Mille Lykke Jørgensen. Annica Fredriksen er juniorsuppleant. Revisor: Frank Hallgren 

Andersen er genvalgt.  

8. Udvalg. Eva Stolze: dressur, Malene Gertov spring, og Anni Clausen til Biksen. 

9. Eventuelt.   

 Hjemmeside: En side med et password så vi selv kan lægge billeder ind fra arrangementer? 

Der står på hjemmesiden hvordan man starter et arrangement. 



 Dressurudvalget: Ønsker hjælp til sekretariatet ved stævner. Ønsker også hjælp til at finde 

sponsorer – Kamille Larsen og Emma Nymand meldte sig til dette. Emma Nymand går også 

ind i dressurudvalget. 

 Springudvalget: Lisbeth Dahl er fast hjælper. 

 Info om kommende arrangementer: Foredrag med Sanne Olafsson og Cecilie Stadtler, 

springkursus med Jos Martens i maj. Der er også snak om førstehjælpskursus, både for 

menneske og hest, men Falck har for dyre kursus. Jesper Tinggaard har haft kursus ved Faxe 

Ladeplads, ellers kender Lisbeth en anestesisygeplejer som hun vil spørge. Faxe 

dyrlægerne, feks. Sune Hansen, kan spørges om kursus til hest. 

 Hvorfor har vi fået færre medlemmer? Diskussion om hvorfor og hvad vi kan gøre for at få 

flere medlemmer. Arrangementer kan koste mindre for FKR medlemmer. Showstævne – 

med indskud som koster det samme som medlemskab? Men de kan ikke få det til billigere 

pris hvis det ikke er aftalt til en generalforsamling. Dobbelt medlemskab bør undgås.  

 Stilspringning – Lars Birkedal holder kurser – måske dette kunne gøres som aktivitet en 

onsdag eller to? 

 Spørgsmål om antal stævner, og hvorfor aftenstævnet blev aflyst. Det er pga mangel på 

hjælpere, og ”overforbrug” af de hjælpere som hjælper til hele tiden. 

 Ved springstævne skal man lave propositioner så alle ryttere har mulighed for at starte to 

klasser – skal tænkes på når propositioner laves.  

 Facebook: Vi bør poste arrangementer etc på andre klubbers facebookside. Der er også 

spørgsmål efter retninglinjer for facebookgruppen. Alle vores sponsorer bør informeres om 

at de kan være med i vores facebook gruppe. Dette bør gøres når vi spørger om 

sponsorgaver, og sponsorer bør opfordres til at lægge noget ”nyttigt” ind på siden. 

 Medlemmer bør prøve at rekruttere nye medlemmer.  

 

 


